
 

 
Procedură standard de raportare a rezultatelor transferabile 

 
1. Scopul procedurii. Prezenta procedură este făcută pentru ca rezultatele CDI să devină vizibile             

în interiorul și exteriorul institutului. Mai mult, prin această procedură oferta de rezultate CDI va fi                

în mod continuu actualizată și prezentată pe site-ul Centrului de Transfer Tehnologic. 

2. Domeniul de aplicare. Se aplică în toate departamentele de cercetare din INCDTIM  

3. Documente de referinţă 

-Ordonanța 57/2002 privind cercetare științifică și dezvoltarea tehnologică  

- Pagini web ale centrelor de transfer tehnologoc internationale cu rezultate importante  

4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați 

Transfer tehnologic - se înțelege un proces activ prin care tehnologia este transmisă între două               

sau mai multe entități, cu scopul ca dezvoltările științifice și tehnologice să fie accesibile unui               

domeniu mai larg de utilizatori, în vederea comercializării sub forma de noi produse și/sau servicii 

TRL – technology readiness levels, nivel de maturitate tehnologică  

5. Descrierea procedurii 

Cercetatorul care a dobândit cunoștinte, aptitudini, expertize, în domeniul în care lucrează sau             

într-ul alt domeniu va completa Formular TT – template pentru evaluare capacitate de transfer              

tehnologic. 

Cercetătorul sau grupul de cercetare care a obținut un rezultat nou, cu grad ridicat de maturitate                

(≥TRL 3), va completa Formular TT cu scopul de a completa/updata oferta de rezultate              

transferabile a institutului. Este necesar ca informațiile furnizate sa fie sintetizate și prezentate pe              

o singură pagină, cu scopul de a asigura o bună vizualizare grafică.  

Formularul completat este verificat de către responsabilul cu transferul tehnologic pe domeniul            

din care face parte rezultatul. Coordonatorul transfer tehnologic și Directorul Științific fac            

 



 

recomandări daca este cazul și evaluează informațiile din punct de vedere al impactului pe care               

acestea le au asupra consumatorilor .  

Responsabilul cu promovarea face sugestii sau corecturi în ceea ce privește forma grafică.  

Formularul, în forma finală este încărcat pe site. 

 

Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Cercetător/Gru
p de cercetare 

INCDTIM 

Responsabil 
transfer 

tehnologic pe 
domeniu 

Coordonator 
transfer 

tehnologic 

Director 
Științific 

Responsabil 
cu 

promovarea 

Deține expertiză, 
cunoștințe noi, aptitudini 
noi 

     

A obținut un rezultat nou 
 

1
     

Completeaza Formular TT      

Verifică informațiile din 
formular 

     

Evaluează gradul de 
noutate și maturitatea 
tehnologică a noilor 
informații  

     

Aduce sugestii legate de 
prezentarea informațiilor 
într-un limbaj adecvat 
consumatorului  

     

Formulează observații în 
ceea ce privește forma 
grafică  

     

Încarcă informația pe site 
la domeniul specificat de 
coordonatorul transfer 
tehnologic 

     

Verifică structura 
site-ului, propune 
îmbunătățiri/schimbări 

     

1 Inclusiv cerere de brevet/brevet  



 

Aprobă structura site-ului      

 
6. Anexe, înregistrări, arhivări 

Formular TT-template pentru evaluare capacitate de transfer tehnologic 


